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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e 
da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Realça que a inovação pode ser abordada da forma mais eficaz a nível regional, já que a 
proximidade física promove a cooperação entre os intervenientes, como universidades, 
organismos de investigação, grandes empresas, PME e autoridades regionais e locais, 
especialmente no seio de agrupamentos; assinala que as indústrias tecnológicas mais 
dinâmicas não se localizam forçosamente em capitais nem próximo delas, mas perto das 
universidades mais inovadoras;

2. Releva que as intervenções orientadas para a inovação devem fazer parte das estratégias 
regionais de especialização inteligente; assinala que as estratégias de especialização 
inteligente podem garantir uma utilização dos fundos públicos mais eficiente e eficaz, e 
reforçar o investimento privado a nível regional;

3. Exorta todas as regiões a investirem na inovação e a adaptarem a sua estratégia de 
inovação a fim de aumentarem a respectiva eficácia, em complemento à valorização do 
seu capital humano, e a reforçarem a capacidade e vontade das suas empresas para inovar 
e serem competitivas no plano internacional;

4. Assinala que os responsáveis políticos ao nível regional devem ter plena consciência do 
potencial que as actividades de inovação e de investigação proporcionam a todas as 
regiões em termos de crescimento económico, já que grande parte das inovações se 
produzem na interface prática (inovações baseadas na procura e no utilizador) e, na 
maioria dos casos, são financiadas pelo FEDER; observa por isso que, na medida em que 
as actividades de inovação não requerem, de forma necessária ou principal, a existência de 
estabelecimentos de ensino superior, as regiões desprovidas de universidades e de centros 
de investigação deveriam poder desenvolver as suas próprias capacidades de inovação e 
retirar o máximo partido dos recursos e trunfos ao nível regional e local em termos de 
potencial de inovação;

5. Assinala que o fomento da inovação a nível regional pode contribuir para reduzir as 
disparidades regionais; Encoraja, não obstante, os diferentes níveis (regional, nacional e 
UE) a coordenarem melhor os seus esforços no âmbito de uma programação das 
actividades de investigação e de desenvolvimento a nível europeu;

6. Assinala que a inovação - tanto no que diz respeito à concepção de políticas como às 
actividades das empresas e dos centros de investigação - é um elemento fundamental para 
dar conteúdo à política de coesão territorial da UE e que, pela sua própria natureza, é 
susceptível de dar um contributo determinante para alcançar os objectivos de coesão e 
para superar os obstáculos existentes nesse sentido nas regiões com características 
geográficas e demográficas específicas;

7. Convida os Estados-Membros a reforçarem as capacidades empreendedoras dos jovens 
europeus, incorporando a inovação em todos os sectores e níveis de ensino, através da 
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adopção de planos nacionais específicos; releva que o melhor instrumento para 
implementar esses planos e promover a inovação europeia reside na estreita cooperação 
entre os sectores público e privado;

8. Considera que, em virtude de a inovação ser um conceito complexo, cabe intensificar os 
esforços de inovação não tecnológica e que, neste contexto, devem ser alargadas as 
melhores práticas em relação a este tipo de inovação, e especificadas as normas e 
condições que regem o acesso ao financiamento da UE, através de uma abordagem aberta 
e abrangente;

9. Sublinha o contributo da diversidade cultural para o processo de inovação; a este respeito, 
considera que a preservação e promoção da diversidade cultural a nível regional devem 
constituir um elemento importante na política de inovação;

10. Assinala que, para elevar o potencial de inovação das regiões europeias, é necessária a 
coordenação e sinergia a nível regional, nacional e da União entre, por um lado, as 
políticas de coesão, de investigação e de inovação e, por outro, os seus respectivos 
instrumentos, a fim de garantir a sua eficácia; realça a este propósito a necessidade de 
procurar obter sinergias para eliminar os obstáculos às mesmas, para reduzir os obstáculos 
entre programas e para explorar as possibilidades de uma maior simplificação, em 
particular através da harmonização das normas que regem a implementação destes 
instrumentos políticos, a sua auditoria e a elegibilidade dos custos; considera necessário 
prosseguir a simplificação dos procedimentos de utilização dos fundos da UE a fim de 
garantir a sua flexibilidade e reduzir o ónus burocrático para os investigadores e 
inovadores, para que estes possam dedicar mais tempo ao seu trabalho efectivo; 

11. Realça o papel fundamental que as regiões desempenham no desenvolvimento de políticas 
de estímulo à inovação a nível nacional; chama no entanto a atenção para o facto de que, 
em muitos Estados-Membros, os orçamentos regionais e locais são insuficientes, e que os 
orçamentos nacionais destinados à inovação são limitados; 

12. Sublinha a necessidade de identificar “inovadores inactivos”, em especial no âmbito das 
PME; assinala o importante papel dos organismos intermédios na detecção de “inovadores 
inactivos”, no fornecimento de incentivos, no aconselhamento e no apoio à inovação; 
considera que estes organismos deveriam ser reforçados e que deve ser desenvolvido um 
programa destinado a melhorar a formação, as qualificações e a especialização em prol 
dos mesmos, e que, no futuro, deve ser potenciada a importância dos modelos duais de 
educação profissional;

13. Sublinha a importância do capital humano na inovação; a este propósito, chama a atenção 
para o papel que desempenha o FSE na formação dos trabalhadores ao longo da vida;

14. Entende que uma abordagem de governação a vários níveis que funcione correctamente é 
uma condição prévia para definir e realizar com êxito os objectivos da política de 
inovação; assinala, a este respeito, que a política regional dispõe de uma metodologia 
consolidada em termos de abordagem integrada e oferece um sistema de governação bem 
estruturado e capaz de mobilizar o investimento local;

15. Considera que a adequada integração da dimensão inovação se deve reflectir em todos os 
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programas da UE de financiamento, em especial no Fundo de Coesão, garantindo deste 
modo um nível de financiamento substancial que satisfaça as necessidades de todas as 
partes envolvidas na inovação;

16. Reitera a necessidade de reforçar os vínculos entre os instrumentos orçamentais da UE e o 
financiamento do BEI; reconhece o potencial para influenciar os investimentos destas 
fontes de financiamento e solicita o respectivo reforço, em especial no que diz respeito às 
iniciativas Jeremie e Jessica; insiste na necessidade de desenvolver instrumentos de 
financiamento adaptados às realidades e às necessidades das empresas mais pequenas e de 
simplificar consideravelmente os procedimentos de acesso ao financiamento;

17. Exorta a Comissão a que pondere sobre programas plurifundos destinados aos Estados-
Membros e às regiões que os queiram utilizar; considera que isso contribuiria para se 
trabalhar de uma forma mais integrada e flexível e incrementaria a eficácia da interacção 
entre os diferentes fundos (Fundos Estruturais e Programas-Quadro de Investigação e de 
Desenvolvimento);

18. Sublinha a importância de que se reveste a diferenciação entre inovação e investigação; 
releva que a inovação é um complexo processo socioeconómico transversal, que implica 
esforços para aumentar as despesas em I&D e o apoio às PME e às actividades de alta 
tecnologia, e que incide no desenvolvimento de sistemas integrados, baseados nas 
características e especificidades dos diferentes territórios;

19. Considera que a política de inovação deve estar aliada às políticas educativa, de formação 
e do mercado de trabalho; defende que devem ser desenvolvidos esforços a fim de 
mobilizar os cidadãos e os trabalhadores para os processos de mudança, através da 
concepção e aplicação de estratégias políticas abrangentes em matéria de inovação, para 
acelerar o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, preparando o caminho para 
mais emprego e crescimento;

20. Saúda a proposta de lançamento das “parcerias europeias de inovação” enquanto 
instrumento para reunir as partes interessadas entre políticas, sectores e fronteiras, de 
modo a agilizar a inovação no intuito de abordar os principais desafios sociais; assinala 
que as parcerias e os instrumentos de política regional para abordar estes desafios, 
designadamente os agrupamentos europeus de cooperação territorial, deveriam ser mais 
bem adaptados e verdadeiramente acessíveis às várias regiões, e que as parcerias deveriam 
aproveitar a experiência adquirida com as iniciativas regionais e nacionais existentes, 
dotadas de características semelhantes; apela, para o efeito, ao reforço da cooperação entre 
as regiões, nomeadamente através de programas de intercâmbio, iniciativas de formação e 
o intercâmbio das melhores práticas; apela a que seja melhorado o acesso das PME às 
ajudas à investigação e inovação; 

21. Considera que é prioritário contribuir para o desenvolvimento a nível regional de uma 
cultura de inovação, por um lado, entre os empresários, os jovens em formação 
profissional e os trabalhadores por conta de outrem, e por outro, os parceiros com 
influência nas actividades empresariais, como as entidades públicas responsáveis pela 
tomada de decisão a nível regional, os centros de investigação, os pólos de 
desenvolvimento e os organismos de financiamento, que, muitas vezes, não conhecem 
devidamente as capacidades de inovação das empresas das respectivas regiões, em 
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especial das PME (incluindo as microempresas e as empresas artesanais);

22. Realça que deve ser mobilizado todo o potencial de inovação das regiões da UE para
alcançar o objectivo consagrado na estratégia Europa 2020 de um desenvolvimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, e assinala que a política regional do futuro deve 
abordar este desafio como uma prioridade fundamental; considera que o estabelecimento 
destas prioridades se aplica a todos os objectivos de política regional, e enaltece a 
necessidade de assegurar que a competitividade europeia seja garantida por normas 
mundiais; apela a que a indústria seja envolvida na eco-inovação, uma vez que os 
empresários têm um papel muito importante a desempenhar na difusão mais ampla da eco-
inovação a nível regional; assinala, neste contexto, que a informação dos empresários -
demonstrando novas oportunidades empresariais – será crucial para o êxito de uma 
estratégia destinada a desenvolver economias eficientes em termos da utilização de 
recursos e indústrias sustentáveis; 
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